
 

 

 
 

+ Överviktade aktier 

+ Svag / neutral på kronan 

+  Stabil volatilitet 

+  Aktiemarknaden kommer tillbaka under 2023 

     +  Regionaliserad global tillväxt!

2022 har varit ett utmanade och svårt år då tillgångsklasser betett 

sig annorlunda än vad de gjort historiskt. För första gången sedan 

1926 har både globala aktier och räntor fallit i tandem. Givet att 

vi har ett krig i Europa är det inte så konstigt, men det har, för 

marknaden (och för individer och företag), inneburit en rad 

utmaningar (bortsett det uppenbara humana) i termer av skenande 

inflation, räntehöjningar, reviderade vinstprognoser, och 

kollapsade förtroende mätningar, med mera.  

Många portföljer har tappat i värde och i vår husvy för 2023 ser 

vi med tillförsikt fram emot ett paradigmskifte där vi går från en 

värld med låg tillväxt och hög inflation till en med fortsatt låg 

tillväxt men med normal inflation. Betydelsen för börsen är 

enorm, sett till data från 1970 går vi från en regim som gett -10 % 

i snittavkastning till en som gett +15 %.  

 

Hur mår då aktier och vad tittar vi på nu? 

Bortsett inflation, konjunktur, vinstcykeln som alla stödjer en 

starkare börs (se tidigare veckobrev) ser vi också på mer 

aktiefokuserade data: 

• Volatiliteten i den strategiska allokeringen 

• Graden av belåning på börsen 

• Vi förutser aktiesentimentet med Twitterdata 

• Vi följer allokeringsbeslut hos institutioner och 

privatpersoner 

• Aktieriskmodeller (räntespreadar, CDS:er, volatiliteter 

inom valuta och räntor, emerging market-spreadar) 

• Volatilitetsregimer 

• Aktiemarknadens euforimått 

• Marknadskorrelationer 

• Volatilitetskurvan och hur den förutser börsen 

• Klassiska modeller som bygger på mängden aktier som 

sätter nya högsta respektive nya lägsta kurser, hur 

många aktier som stiger jämfört faller, hur sentimentet 

är bullish eller bearish och så vidare. 

• Lite mer moderna versioner av ovan där vi analyserar 

motpartsrisker, USD-likviditet, volatilitetskurvaturer 

och så vidare. 

• Vi följer Smart money-index (m.a.o. hur handlar 

institutioner och privatpersoner på börsen) 

• Flöden 

 

Slutsats: alla förutom en variabel av ovan vände under slutet av 

juni. Med andra ord, att börsen stabiliserades där och då var ingen 

blixt från en klar himmel, och helt avgörande för att därefter få en 

stabilitet i våra portföljer.   

En nyckelaspekt för oss, och även för marknaden, har varit att 

inflationstrycket rullar över. Det har stått klart i den del av 

räntemarknaden som prisar inflation sedan länge (mars 2022). 

Sedan tar det alltid ett tag innan börsen kommer i kapp. Det är i 

sig ingen nyhet. Det sker alltid med en fördröjning.  

Så här långt har vi sett konstruktivt på fjärde kvartalet och det 

fortsätter vi att göra. En stor förklaring till detta är att inflationen 

tydligt rullat över under de senaste 6 månaderna. Sett till 

långsiktiga avkastningar ligger våra allokeringsportföljer inom sin 

målavkastning och vår prognos är att vi kommer förbättra detta 

läge under 2023.  

Kommentar kring vår svenska aktieförvaltning: 

Vi, liksom börserna, har tittat runt hörnet och följer alla de 

indikatorer som redan vänt till Europas fördel. Det ger att våra 

exponeringar i Sverige, Norden och resten av Europa numer är 

ganska stora, vilket är ett stort steg då vi inte hade några 

investeringar i eurozonen tills för någon månad sedan. Vi har även 

kvar vår exponering mot USA.  

Om vi tittar på den svenska börsen så har vi sett en stark 

återhämtning sedan slutet av september och börsoptimismen har 

fortsatt under november och december månad. Det är storbolagen 

som har presterat bäst i år och det är bank och health care som är i 

toppen. I storbolagsindexet OMXS30 är det 5 bolag som har 

levererat en positiv avkastning och allra bäst har AstraZeneca gått, 

som är upp 38,9% för året, som är också vårt näst största innehav. 

Bolagen på den svenska börsen har kommit in med starka Q3 

rapporter och det har även flertal av våra bolag gjort.  

Under november månad kom New Wave med en mycket stark 

rapport. Bolaget bevisar sig genom att stå emot en svagare 

konjunktur och tar marknadsandelar. Omsättningen ökade med 



 

 

34% och rörelsemarginalerna är på all-time-high. Aktien steg 

omkring 13% på rapportdagen och är upp 37% under november 

månad. Två andra bolag i portföljen som steg kraftigt på sina 

rapporter var Camurus och AstraZeneca. Camurus rapport kom in 

med en högre vinst än väntat och gick upp ca 10%. AstraZeneca 

kom in med en stark rapport och höjda prognoser för året vilket 

fick kursen att stiga. 

Vi ser ett tudelat Sverige där lokal konsumtion redan befinner sig 

i en djup recession medan tillverkningsindustrin som med hjälp av 

en svag krona och fortsatt tillväxt i omvärlden arbetar i 

högkonjunktur, denna trend kommer fortsätta in i 2023 och ligger 

till grund för vår strategi att undvika lokala bolag till fördel för de 

med globala värdekedjor.  

 

Med vänlig hälsning, Jonas Thulin, Chef 

Kapitalförvaltningen

 

Disclaimer Erik Penser Bank Husvy Kapitalförvaltning 

 

Erik Penser Bank Kapitalförvaltning ger ut husvyn. Husvy är avsedda för bankens kunder. Syftet med bankens husvy är att ge kunderna information om 
förvaltningen. Husvyn ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett råd att ingå transaktioner. 

Friskrivning 
Innehållet i husvyn grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka banken bedömer som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och 
fullständighet kan dock inte garanteras. Prognoser baseras på subjektiva bedömningar. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada 
som kan grunda sig på informationen. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde 
eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Det finns ingen garanti för att prognoser 
kommer att uppfyllas. 

Intressekonflikter 
Banken arbetar aktivt med att förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan banken eller dess anställda och en kund eller 
mellan kunder. Bankens organisatoriska och administrativa arrangemang för att förhindra och hantera intressekonflikter består bl.a. av separerande 
av affärsområden (kinesiska murar), processer för beslutsfattande och interna regler. Bankens förvaltare hålls avskilda från annan verksamhet där 
motstående intressen kan finnas. Personer inom verksamhet där motstående intressen kan finnas får inte delta i kapitalförvaltningen. Banken har 
särskilda regler för anställdas handel med finansiella instrument. Banken tar inte emot och behåller en ersättning från en tredjepart inom 
kapitalförvaltningen. För en mer utförlig sammanfattning av bankens riktlinjer för hantering av intressekonflikter och incitament, se: 

  

Övriga upplysningar 
Banken tillhandahåller, från tid till annan, investeringstjänster till bolag som ingår i förvaltningen. Det kan också förekomma att banken tillhandahåller 
likviditet i ett bolags aktie eller att banken gett råd till ett bolag vid en offentlig emission av bolagets aktier eller andra finansiella instrument som getts 
ut av bolaget. Det kan också förekomma att banken är Certified Adviser (CA) till bolag som ingår i förvaltningen. 

Mångfaldigande och spridning 
Husvyn får inte mångfaldigas eller spridas utan bankens skriftliga medgivande. Husvyn får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller 
juridisk person i USA eller Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av 
investeringsrekommendationer eller material med liknande innehåll. 
 
Erik Penser Bank  
Erik Penser Bank är ett svenskt kredit- och värdepappersinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen. 
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